
 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRANITO – PE 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO – DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO 
Termo de Colaboração - Leis 13.019/2014 e 13.204/2015 

  

  

DISPENSA ADMINISTRATIVA DE CHAMAMENTO PÚBLICO TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDUC Nº 001/2021 
  

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME: 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO– PE 

Av. Jose Saraiva Xavier, 90 - Centro - Granito – PE.  

CEP: 56160–0000 – Tel. (87) 38801156. 

  

  

OBJETO: 

ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, 

CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ 

UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE. 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 
  

1. Introdução 
Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratação pretendida, demonstrando os elementos e as 

informações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência e termo de colaboração pretendida, quando for 

considerada viável, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura 

organizacional. 

  

2.Objeto 
Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE 

GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, 

PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM 

SOFTWARE PÚBLICO LIVRE. 

 

3.Necessidade da contratação 

A contratação descrita, que mesmo com o contínuo esforço de sempre buscar a otimização dos processos de trabalho, é essencial: Pela 

necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA 

POSSA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUP DE 

DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS 

DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE – CONSIDERANDO a paralisação das atividades educacionais presenciais, 

motivada pela pandemia do novo Coronavírus, decorrente do Decreto Municipal nº 03/2020, considerando ainda a necessidade desta 

Secretaria Municipal de Educação, de proporcionar atividades educacionais remotas aos alunos da rede municipal, por meio de recursos 

tecnológicos acessíveis e de fácil uso, tanto por professores quanto pelos estudantes, considerada oportuna e imprescindível, bem como 

relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades 

pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas 

ferramentas de planejamento aprovadas. 

 

4.Alinhamento aos planos da Administração 
A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas 

de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela 

eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos. 

  

5.Requisitos da contratação 
As características e especificações do objeto da referida contratação são: 

 

● Realizar a instalação e configuração do Software Público Amadeus LMS como sistema de gestão da aprendizagem e plataforma de 

ensino online, para uso na rede municipal de educação. 

● Efetuar os eventuais ajustes e customizações Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus LMS, adequando-a para o uso pela 

rede municipal de educação. 

● Prover o registro do domínio na internet e aluguel de espaço virtual na nuvem, para hospedagem do sistema à disposição da rede 

municipal de educação. 

● Realizar o cadastro dos usuários no sistema, por meio de importação de dados disponibilizado pela Secretaria de Educação e 

inclusão de usuários adicionais, conforme solicitação. 

● Promover a capacitação de agentes públicos (gestores, professores, técnicos) para uso do Sistema de Gestão de Aprendizagem 

Amadeus LMS. 

● Customizar e disponibilizar aplicativo de interação com a plataforma, para o sistema Android e IOs. 



● Criar rotina de backup e restauração de informações Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus LMS. 

● Desenvolver, sob demanda e a partir de aditivo ao contrato inicial, novas funcionalidades e recursos para o sistema. 

● Realizar oficinas e palestras sobre tecnologias educacionais, para público-alvo definido pela Secretaria da Educação. 

 

O prazo máximo de entrega do objeto da contratação, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 

8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão da ORDEM DE SERVIÇO: 

Inicio serviços: 5 (cinco) dias. 

A vigência da presente contratação será determinada: até 31 de Dezembro de 2021, considerada da data de assinatura do respectivo 

instrumento de ajuste. 

A contratação do fornecimento, objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes normativos: Leis 13.019/2014 e 13.204/2015 e 

combinado no que couber Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 3 de Outubro de 16. 

Uma vez autorizada, a contratação pretendida deverá possuir previsão e adequação orçamentária e financeira com o orçamento vigente e 

compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 

  

6.Relação entre a demanda pretendida e o dimensionamento do fornecimento 
O quantitativo e a respectiva unidade atribuída, fundamentais ao dimensionamento da pretensa contratação em função da utilização provável, 

foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das 

atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da 

realização de despesas semelhantes, quando existente; a fim de se evitar aditivos contratuais desnecessários ou mesmo a necessidade de se 

realizar novo certame, com consequente perda de economia de escala. 

  

7.Levantamento de mercado 
Foram analisadas contratações similares feitas por outras entidades, por meio de consultas aos respectivos sistemas de gestão dos órgãos 

fiscalizadores, com o intuito de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às 

necessidades da Administração e as identificadas, quando possível e consideradas viáveis, foram incorporadas na contratação em análise. 

Constatou-se, inclusive, que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas entidades públicas 

efetivam a contratação de forma análoga à que se pretende adotar pela Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas. 

  

8.Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar 
A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: 

ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, 

CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ 

UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE. Salienta-se 

que a vigência da contratação será determinada: até 31 de Dezembro de 2021, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de 

ajuste. 

A seleção da Instituição, sem fins lucrativos, com Título de Utilidade Pública deverá ter: 

A. Comprovação através de atestado técnico fornecidos por órgãos públicos, declarando ter executado de forma plena e satisfatória 

Termos de Colaboração; 

B. Tempo de fundação da OSC; 

C. Descrição detalhada de uma proposta contendo ações/metas e valores orçados do plano de trabalho do município; 

D. Força de trabalho apresentada na proposta da OSC, em relação ao cumprimento do plano de trabalho do município; 

E. Metodologia a ser utilizada pela OSC em sua proposta, buscando a execução do plano de trabalho do município; 

F. Aparelhamento apresentado pela OSC em sua proposta, visando o cumprimento do objeto. 

 

Para tanto, procura atuar contribuindo com a sociedade, na perspectiva de compartilhar, inspirar, mobilizar pessoas e lideranças, nas esferas 

públicas, privada e social, influenciando e sistematizando políticas e conhecimentos que estimulam práticas efetivas de promoção cultural, e 

desenvolvimento educacional.  

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Granito - PE, por meio da sua Secretaria Municipal de Educação, tem como objetivo deste Plano de 

Trabalho, assegurar a continuidade dos serviços educacionais prestados por sua rede pública de ensino, diante do cenário de pandemia 

causada pela COVID19, garantindo o isolamento social recomendado pelas autoridades sanitárias e de saúde, como meio eficaz de evitar a 

contaminação pelo coronavírus. 

A paralisação das atividades educacionais, ocorrida a partir do dia 18/03/2020, por meio do Decreto Municipal nº 03, de 18/03/2020, tem 

causado enormes dificuldades à rede municipal de educação, com riscos inclusive de aumento da evasão escolar. Aliado a isso, a ausência de 

atividades nas escolas, a falta de interação entre alunos e professores e outras dificuldades ocasionadas pela paralisação das atividades, pode 

afetar a saúde física e mental de todos os atores que fazem parte da educação municipal.  

Para tanto, o presente termo, emerge da necessidade de proporcionar uma ampliação das atividades educacionais diante do cenário exposto, a 

partir da implantação de solução tecnológica baseada em uma plataforma de ensino online, para o desenvolvimento das atividades de forma 

remota, pelos atores do processo educacional no município.  

Dessa forma, a instituição selecionada atuará como agente integrador e fomentador das ações previstas neste plano, assegurando a realização 

dos serviços para alcance dos objetivos nele propostos. A opção pelo Sistema de Gestão de Aprendizagem, disponibilizado no Portal do 

Software Público Brasileiro visa, dentre outras vantagens, a valorização da tecnologia nacional, a utilização de software livre de licenças ou 

royalties, gerando economia de recursos públicos, a possibilidade de apropriação da tecnologia por agentes públicos locais e a manutenção e 

propriedade dos dados gerados na plataforma pelo poder público contratante. 

Todo o processo de contratação será regido por instrumentos regulatórios, onde os serviços contratados serão especificados a partir de um 

descritivo técnico do produto e suas funcionalidades, plano de customização e implantação da plataforma, assim como o processo de 

capacitação dos professores, gestores e técnicos designados pela Secretaria de Educação do município. 

  

9.Estimativas preliminares dos preços 
Com base nos custos para execução do objeto da contratação, obtidos mediante pesquisa de mercado devidamente realizada nos termos da 

legislação, regulamentos e normas vigentes, relacionamos abaixo o menor preço encontrado. 

A estimativa preliminar total é equivalente a R$ 29.300,00: 

Item Descrição Preço Estimado Quantidade Unidade Total 

01 
ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR 
OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, 

R$ 29.300,00 1 Serviço  R$        29.300,00 



HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE 
APRENDIZAGEM QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE 
ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE 
TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE. 
 

Valor Global:  R$ 29.300,00 

 

2 – ESCOLAS A SEREM ATENDIDAS 

  

Escola 
Urbana / 

Rural 

Nº  

Alunos 
Nº Profs. 

Nº outros 

servidores (*) 

Helena Lopes de Souza Urbana 254 10 03 

Cornélio Carlos de Alencar Rural 151 10 03 

José Alves Silveira Rural 366 18 04 

Reinaldo Modesto Ferraz Rural 426 18 04 

TOTAL  1.197 56 14 

 

(*) Coordenadores, secretários, técnicos que utilizarão a plataforma. 

 

3 – AÇÕES E METAS 

 

AÇÕES/METAS PERÍODO 

1 - Instalação, configuração e testes do Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus LMS Mês 01 

2 - Customização básica do Sistema (Cores, Logomarcas, Estilos, Imagens) Mês 01 

3 - Customização básica do Aplicativo Android (Cores, Logomarcas, Estilos, Imagens)  Mês 01 

4 - Cadastro inicial de Usuários, Escolas, Turmas e Disciplinas   Mês 01 

5 - Formação de equipe articuladores (professores e secretários)   Mês 01 

6 - Formação do administrador do sistema  Mês 01 

7 - Serviço de suporte técnico Vigência do Termo de Colaboração 

8 -Serviço de hospedagem e backup dos dados Vigência do Termo de Colaboração 

9 - Desenvolvimento de novas funcionalidades para o sistema Sob demanda 

 

4 – ORÇAMENTO E PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES    

Item Unitário Quant Total 

Instalação, configuração e testes da plataforma 3.000,00 1 3.000,00 

Customização da plataforma, incluindo identidade visual 1.500,00 1 1.500,00 

Customização dos aplicativos Android/IOS 1.500,00 1 1.500,00 

Cadastro de Escolas e Turmas 1.000,00 1 1.000,00 

Cadastro inicial de Usuários 1.600,00 1 1.600,00 

 Total item 1 8.600,00 
Especificações Técnicas e Funcionalidades a serem disponibilizadas no Amadeus LMS, customizada para a plataforma. 

 
1 - Características Gerais 

● O sistema funciona a partir do acesso por meio de um navegador de internet (Chrome, Mozilla, Safari ou Internet 
Explorer/Edge). 

● É instalado em servidor de data center internacional, com disponibilidade 24h/7dias, com serviços de backup na 
nuvem e local. 

● Versão atual 1.0.0 
● Desenvolvido em Python, sob licença Creative Commons GPL V2, disponível em https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 
● Informações gerais do sistema encontram-se no Portal do Software Público Brasileiro, no endereço: 

https://softwarepublico.gov.br/social/amadeus 
● Código-fonte disponível nos repositórios Github (https://github.com/amadeusproject) e GitLab 

(https://softwarepublico.gov.br/gitlab/amadeus-lms/amadeus-lms-1-0-0) 
● Todos os dados produzidos pelos usuários do sistema, serão disponibilizados para a contratante, em formato nativo 

do sistema e compatível com o Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSql. 
● Tela responsiva, adaptável automaticamente à resolução do dispositivo. 
● Temas pré-configurados para acessibilidade de pessoas com baixa acuidade visual. 
● Customização de logomarca, temas, imagens e cores de acordo com as especificações da contratante. 

 
2 - Funcionalidades disponibilizadas 

a) O sistema possui a seguinte organização, dividida em 4 níveis: 

● Categorias: Um agrupamento de assuntos, possibilitando a organização de temas. Pode ser interpretado como o 

curso em si, ou um tema específico de assuntos; 

● Assuntos: É a matéria em si, podendo ser interpretado como disciplina ou módulo de um curso/categoria; 

● Tópicos: são divisões do assunto (matéria), onde o professor pode dividir o conteúdo em subcategorias (tópicos), 

organizando como em um plano de aula; 

● Recursos: são os materiais e recursos interativos disponíveis para os participantes. 

https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://softwarepublico.gov.br/social/amadeus
https://github.com/amadeusproject
https://softwarepublico.gov.br/gitlab/amadeus-lms/amadeus-lms-1-0-0


 
b) O sistema permite a inclusão dos seguintes recursos didáticos: 

● Arquivos em texto (DOC, PDF, TXT) 
● Links para outros sites 
● Vídeos do Youtube e Vimeo 
● Web conferência (a partir da inclusão de link para outra plataforma específica) 
● Avaliações 
● Banco de questões 

 
c) Recursos de gestão e acompanhamento de aprendizagem: 

● Mural de interação por categoria, tópico, assunto ou recursos, permitindo ampla comunicação entre professores e 
alunos e entre os próprios alunos. 

● Mecanismo de notificação de tarefas disponibilizadas a serem realizadas ou recursos didáticos a serem visualizados. 
● Aviso de tarefas pendentes ou com atrasos. 
● Acompanhamento do percentual de realização da tarefa pela turma, com informação para o aluno sobre sua posição 

em relação aos colegas. 
● Quantidade de acessos a cada recurso, listando-os por ordem de número de acessos. 
● Quantidade de acessos ao sistema por dia/horário. 
● Recursos visuais para autorregulação da aprendizagem pelo aluno. 
● Painel gráfico de visualização de interações da turma pelo professor. 
● Nuvem de palavras indicando tópicos os assuntos mais acessados. 
● Relatórios de alunos que ainda não completaram tarefas ou acessaram recursos didáticos, permitindo imediato envio 

de mensagem pelo professor. 
● Gráfico de detalhamento de execuções de tarefas pelos alunos. 

 
3 - Funcionalidades do aplicativo para smartphones Android 
 

● Disponível gratuitamente na Play Store, sem anúncios comerciais ou qualquer outro tipo de informação diferente do 
contratado.  

● O acesso ao conteúdo do aplicativo só é possível para usuários cadastrados previamente na plataforma. 
● Personalizável com a logomarca, temas, imagens e cores de acordo com as especificações da contratante. 
● Recursos de notificações originadas pelo sistema. 

○ Conteúdo novo disponibilizado. 
○ Recursos não vistos. 
○ Atividades com atraso. 
○ Mensagens recebidas. 

● Permite troca de mensagens entre professores e alunos de forma coletiva ou individual. 
 

 

 CAPACITAÇÕES    

Item Unitário Quant Total 

Formação de equipe de professores/coordenadores 70,00 70 4.900,00 

Formação de administrador do sistema 500,00 1 500,00 

Oficinas/Palestras com especialistas - - 0,00 

 Total item 2 5.400,00 

  Total 1 + 2 14.000,00 

 

SERVIÇOS CONTÍNUOS (valores mensais) Março a Dez/2021 

Item Unitário Quant Total 

Serviço de hospedagem/backup em nuvem 500,00 1 500,00 

Serviço de suporte técnico 700,00 1 700,00 

Gestão e acompanhamento contratual - FUNDESF 500,00 1 500,00 

Desenvolvimento de novos recursos (sob demanda) A definir A definir A definir 

 Total item (9 meses 

x 1.700,00) 

15.300,00 

Valor total: R$ 29.300,00 (Vinte e nove mil e trezentos reais) 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Total R$ 29.300,00 

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 

5.950,00 5.450,00 4.700,00 4.700,00 1.700,00 1.700,00 

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela   

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00   

– INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Resumo do Cronograma: 

Parcela 1 - R$ 4.250,00 (Serviços Preliminares) + R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)  

Parcela 2 - R$ 3.750,00 (Serviços Preliminares) + R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)  

Parcela 3 - R$ 3.000,00 (Serviços Preliminares) + R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)  



Parcela 4 - R$ 3.000,00 (Serviços Preliminares) + R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)  

Parcelas 5 a 9 - R$ 1.700,00 (Serviços contínuos) 

 

 

10.Descrição da solução como um todo 
Conforme os elementos apresentados, a solução é: ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE 

GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, 

PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM 

SOFTWARE PÚBLICO LIVRE.. Entende–se que o fornecimento poderá ser realizado na forma parcelada. 

  

11.Justificativa para o parcelamento ou não da solução 
De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contração tiver natureza divisível, desde que não haja 

prejuízo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou serviços efetuados pela Administração serão divididos em tantos itens, parcelas e 

etapas que se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala. A norma ainda permite cotação de quantidade inferior à demandada no 

certame, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o ato convocatório fixar quantitativo mínimo. Nesse sentido, o competente 

processo licitatório a ser deflagrado para efetivação da presente contratação será realizado em um único item, conforme as características e 

especificações constantes da tabela acima destacada.  

Considerados os aspectos e as características da solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, acima 

detalhada e, ainda, as particularidades e a dinâmica das atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente 

contratação não deve incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, não permitindo cotação de quantidade inferior à 

demandada no ato convocatório, para evitar a ocorrência inviável, no contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatário por item 

e o consequente prejuízo da economia de escala; quer seja na forma material, não sendo admitida a participação de consórcio, tendo em vista 

que a pretensa contratação não denota ser vultosa e/ou de considerável complexidade técnica. No entanto, poderá ocorrer a autorização para a 

realização de subcontratação. 

  

12.Resultados pretendidos 
A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os 

seguintes resultados: 

Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo benefício, relativamente a: 

ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, 

CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ 

UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE. Com 

relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da Administração, 

inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de 

tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis. 

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratação em análise, da forma como se 

apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular 

cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não 

haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo 

ao contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus 

recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração. 

Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela Administração, não atenta quanto 

ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais negativos. 

  

13.Providências para adequação do ambiente da Administração 
Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações físicas no ambiente da Administração em 

decorrência da execução do objeto da contratação. 

  

14.Análise de risco 
Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais como: a inexecução total ou parcial do 

ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações, especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força 

maior. 

Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência dos riscos identificados, já estão previstas nos 

normativos aos quais à contratação do presente fornecimento deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções 

administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto. 

 

15.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
15.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros 

instrumentos hábeis. 

15.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do 

correspondente instrumento de ajuste. 

15.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e 

completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 

  

16.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
16.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as 

despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 

16.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou 

quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento 

ou pagamento. 



16.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante. 

16.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta por Dispensa Administrativa, conforme o 

caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 

16.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a documentação de regularidade e 

qualificação exigidas quando da instrução do referido processo de contratação direta. 

16.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos 

preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes. 

  

17.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
17.1.O prazo máximo de entrega do objeto da contratação, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da 

Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço: 

17.1.1.inicio dos serviços: 5 (cinco) dias. 

17.2.A vigência da presente contratação será determinada: até 31 de Dezembro de 2021, considerada da data de assinatura do respectivo 

instrumento de ajuste. 

  

18.Conclusão 
Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, bem 

como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida. 

  

Granito - PE, Março de 2021. 

  

  

 

FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO.. 

  

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - APROVAÇÃO 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

O referido Estudo Técnico Preliminar apresenta os trabalhos iniciais realizados, onde foi analisada 

a contratação pretendida, ao final avaliada como viável, demonstrando os elementos e as indicações 

essências que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, de modo a melhor 

atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura 

organizacional 

2.0 - DA APROVAÇÃO 

2.1.Fica o Estudo Técnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta. 

  

Estudo Técnico Preliminar aprovado 

Granito - PE, Março de 2021. 

    

___________________________________ 

JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 

Prefeito 



 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRANITO – PE 
  

VALOR DE REFERÊNCIA: Pesquisa de mercado 

  
1.0.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitação: ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM 
QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE..  

2.0.DA PESQUISA DE MERCADO 
2.1.Com base nos custos para execução do objeto da contratação em tela, obtidos mediante pesquisa de mercado devidamente realizada nos termos da 

legislação, regulamentos e normas vigentes, relacionamos abaixo o menor preço encontrado. 

2.2.Mês que serviu de base para elaboração da referida pesquisa: Março de 2021. 
 

Item Descrição Preço Estimado Quantidade Unidade Total 

01 

ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM 
E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE 
SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, POR 
MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE. 

R$ 29.300,00 1 Serviço /UNID R$        29.300,00 

Valor Global:  R$ 29.300,00 

 

3.0.DO VALOR 

3.1.O valor total é equivalente a R$ 29.300,00 
  

4.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO 

4.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e 
será considerado a partir da emissão Da ordem de serviço 

  Inicio dos serviços: 5 (cinco) dias 

4.2.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
4.3.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma 

proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
4.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

4.5.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

4.6.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

4.7.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 
vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

4.8.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por 

meio de termo aditivo. 
4.9.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 

4.10.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo 

de trinta dias, contados do período de adimplemento. 
  

Granito - PE, 23 de Março de 2021. 

   

FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO.. 

 

 
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

  
Realização do referido processo de contratação direta objetivando: 
  
Objeto: ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, 
HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA 
EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE. 
 Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a devida execução do objeto a ser 
contratado: Lei 419/2020, de 28/12/2020 
12 361 1201 2917 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 
12 361 1202 2920 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12 361 1202 2925 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
12 365 1201 2929 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 

Natureza da despesa:  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
Granito - PE, 23 de Março de 2021. 
    

__________________________________ 
ANTONIA EROTILDES DE SA 

Tesoureira 



 
 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRANITO – PE 

GABINETE DO PREFEITO 
  

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA ADMINISTRATIVA 

  

AUTORIZAÇÃO 

  

Expediente:  SOLICITAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Assunto: Procedimento de Dispensa Administrativa. 

Anexo: Solicitação correspondente devidamente instruída com a justificativa para a 

necessidade da demanda requerida. 
  

D E S P A C H O 
  

AUTORIZO a realização do procedimento de Dispensa Administrativa, nos termos do Artigo 2º, Inciso VII, combinado com o Artigo 30, 

Inciso VI, e Art. 32 da Lei Federal Nº 13.019/2014, com as posteriores alterações introduzidas pela Lei Federal Nº 13.204/2015, e combinado 

no que couber Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, objetivando: 

  

ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, 

CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ 

UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE.. 

  

Conforme informação do setor responsável existe disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida 

execução do objeto a ser contratado. 

  

Remeta-se a solicitação em tela, instruída de todas as informações e elementos correspondentes inclusive com a justificativa para a 

necessidade da demanda requerida, à Secretaria de Administração e posterior a Assessoria Jurídica deste órgão, para a formalização do 

referido processo de contratação direta por Dispensa Administrativa com termo de colaboração. 

  

Granito - PE, 23 de Março de 2021. 

  

  

  

__________________________________ 

JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 

Prefeito 
  



 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA ADMINISTRATIVA 

  

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DO CHAMAMENTO PUBLICO 

 

FUNDAMENTAÇÃO: No art. 30, incisos I e VI da Lei nº – 13.019/2014. 

 

JUSTIFICACÃO DA DISPENSA: Art. 32 da Lei nº – 13.019/2014 e com base nos considerandos da Comunicação Interna da Secretaria 

Municipal de Educação de Granito-PE.  

 

 

O município de Granito-PE encontra-se com as suas atividades educacionais presenciais paralisadas em razão da gravidade da 

pandemia pelo coronavírus neste município e já tendo o Excelentíssimo Senhor Prefeito emitido Decreto Municipal Nº 03/2020. 

Diante desta situação, a Secretaria Municipal de Educação teve a necessidade de proporcionar atividades educacionais remotas aos 

alunos da rede municipal, por meios de recursos tecnológicos acessíveis e de fácil uso, tanto pelos professores, como também, pelos 

estudantes. 

Em razão da existência de um sistema de gestão de aprendizagem no Portal do Software Público Brasileiro, baseada no software 

livre, que pode ser implantado e adaptado às necessidades desta Secretaria e da rede pública municipal de educação. 

Com base no art. 30, incisos I e VI da Lei 13.019/2014, em que o município se encontra em situação semelhante e também os 

considerandos da Comunicação Interna  de 23/03/2021, da Secretaria Municipal de Educação de Granito-PE, e como a FUNDESF – 

Fundação para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural, Turismo e Ambiental, está devidamente regularizada 

perante esta legislação e com condições suficientes de promover a capacitação dos professores e demais servidores municipais que utilizam 

essa plataforma e em obediência ao art. 32 da referida lei, justifico a dispensa do Chamamento Público, para O TERMO DE 

COLABORAÇÃO E PLANO DE TRABALHO elaborado por este município, conforme art. 16 da lei citada, por se tratar de caso de 

urgência decorrente de paralização proveniente da gravidade da pandemia e também buscando atender com a maior brevidade possível a 

população alvo. 

Diante do exposto, autorizo a emissão do Termo de Colaboração, obedecendo a legislação em vigor, com a FUNDESF – Fundação 

para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural, Turismo e Ambiental, para que seja executado o plano de 

trabalho com o seu respectivo objeto, denominado de SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DIGITAL ONLINE, DO TIPO “SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM”, NECESSÁRIOS À 

UTILIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO-PE, ATENDENDO GESTORES, PROFESSORES E 

ESTUDANTES, NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 

PRESENCIAS, POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID 19, DURANTE O ANO LETIVO DE 2021 de forma plena e eficaz, com o 

escopo de atender toda a população alvo o mais breve possível. 

 

Granito – PE, 24 de Março de 2021. 

 

 

__________________________________ 

FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES 

Secretaria 

  



 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRANITO – PE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO. 
  

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ADMINISTRATIVA TERMO DE COLABORAÇÃO - 

SEDUC Nº 001/2021 
  

Granito - PE, 23 de Março de 2021. 

   

1.0 - DO OBJETIVO 

Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecer, em consonância com a legislação vigente, as razões da singularidade da 

seguinte despesa: ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 

CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM 

QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE 

ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO 

LIVRE..  

2.0 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO. visa contratação do objeto acima descrito será efetuada, nos termo das especificações 

técnicas e informações complementares constante desta exposição de motivos, quando for o caso, motivada pela: Pela necessidade da devida 

efetivação de serviços para suprir demanda específica, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse 

público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à 

maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de 

planejamento aprovadas. 

CONSIDERANDO a paralisação das atividades educacionais presenciais, motivada pela pandemia do novo Coronavírus, decorrente do 

Decreto Municipal nº 03/2020, considerando ainda a necessidade desta Secretaria Municipal de Educação, de proporcionar atividades 

educacionais remotas aos alunos da rede municipal, por meio de recursos tecnológicos acessíveis e de fácil uso, tanto por professores quanto 

pelos estudantes, 

  

3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE 

Em decorrência das características e particularidades do objeto da contratação em tela, a mesma poderá ser efetuada junto a: FUNDAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO, ECONÔMICO, SOCIOCULTURAL, TURÍSTICO E 

AMBIENTAL - FUNDESF CNPJ/CPF - 40.633.554/0001-40- Entidade ou profissional muito bem conceituado no desempenho 

das atividades inerentes ao ramo pertinente a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preços dos seus produtos ofertados e/ou 

serviços prestados, já comprovados anteriormente, justificando, desta forma, a sua escolha. 

  

4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O valor da referida contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados no mercado, conforme a correspondente proposta 

apresentada e levantamento efetuado, mediante pesquisa apropriada, em anexo. 

  

5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL 

Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitação não é absoluta, contemplando exceções, que a própria legislação enumera. Portanto a 

contratação em comento poderá ser acobertada por Dispensa Administrativa - dispensa por valor -, nos termos do Artigo 2º, Inciso VII, 

combinado com o Artigo 30, Inciso VI, e Art. 32 da Lei Federal Nº 13.019/2014, com as posteriores alterações introduzidas pela Lei Federal 

Nº 13.204/2015, e combinado no que couber Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 

  

"Art. 2° -  Para os fins desta Lei, considera-se:” 

IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade civil, 

habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a administração pública para 

a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros 

 

VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração 

pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas 

pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros 

 

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas 

por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política; 

 

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo 

administrador público.  

 

  

6.0 – QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS - MAPA DE APURAÇÃO - EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ADMINISTRATIVA TERMO DE 

COLABORAÇÃO - SEDUC Nº 001/2021  
 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO, ECONÔMICO, SOCIOCULTURAL, TURÍSTICO E 

AMBIENTAL - FUNDESF CNPJ/CPF - 40.633.554/0001-40. 

 

Item Descrição Preço Estimado Quantidade Unidade Total 



1 

ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, 
HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE 
APRENDIZAGEM QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE 
ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS 
DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE.. 

R$  29.300,00 1 meses serviço R$ 29.300,00 

 

2 – ESCOLAS A SEREM ATENDIDAS 

  

Escola 
Urbana / 

Rural 

Nº  

Alunos 
Nº Profs. 

Nº outros 

servidores (*) 

Helena Lopes de Souza Urbana 254 10 03 

Cornélio Carlos de Alencar Rural 151 10 03 

José Alves Silveira Rural 366 18 04 

Reinaldo Modesto Ferraz Rural 426 18 04 

TOTAL  1.197 56 14 

 

(*) Coordenadores, secretários, técnicos que utilizarão a plataforma. 

 

3 – AÇÕES E METAS 

 

AÇÕES/METAS PERÍODO 

1 - Instalação, configuração e testes do Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus LMS Mês 01 

2 - Customização básica do Sistema (Cores, Logomarcas, Estilos, Imagens) Mês 01 

3 - Customização básica do Aplicativo Android (Cores, Logomarcas, Estilos, Imagens)  Mês 01 

4 - Cadastro inicial de Usuários, Escolas, Turmas e Disciplinas   Mês 01 

5 - Formação de equipe articuladores (professores e secretários)   Mês 01 

6 - Formação do administrador do sistema  Mês 01 

7 - Serviço de suporte técnico Vigência do Termo de Colaboração 

8 -Serviço de hospedagem e backup dos dados Vigência do Termo de Colaboração 

9 - Desenvolvimento de novas funcionalidades para o sistema Sob demanda 

 

4 – ORÇAMENTO E PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES    

Item Unitário Quant Total 

Instalação, configuração e testes da plataforma 3.000,00 1 3.000,00 

Customização da plataforma, incluindo identidade visual 1.500,00 1 1.500,00 

Customização dos aplicativos Android/IOS 1.500,00 1 1.500,00 

Cadastro de Escolas e Turmas 1.000,00 1 1.000,00 

Cadastro inicial de Usuários 1.600,00 1 1.600,00 

 Total item 1 8.600,00 

 

 

 CAPACITAÇÕES    

Item Unitário Quant Total 

Formação de equipe de professores/coordenadores 70,00 70 4.900,00 

Formação de administrador do sistema 500,00 1 500,00 

Oficinas/Palestras com especialistas - - 0,00 

 Total item 2 5.400,00 

  Total 1 + 2 14.000,00 

 

SERVIÇOS CONTÍNUOS (valores mensais) Março a Dez/2021 

Item Unitário Quant Total 

Serviço de hospedagem/backup em nuvem 500,00 1 500,00 

Serviço de suporte técnico 700,00 1 700,00 

Gestão e acompanhamento contratual - FUNDESF 500,00 1 500,00 

Desenvolvimento de novos recursos (sob demanda) A definir A definir A definir 

 Total item (9 meses 

x 1.700,00) 

15.300,00 

Valor total: R$ 29.300,00 (Vinte e nove mil e trezentos reais) 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Total R$ 29.300,00 

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 



5.950,00 5.450,00 4.700,00 4.700,00 1.700,00 1.700,00 

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela   

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00   

– INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Resumo do Cronograma: 

Parcela 1 - R$ 4.250,00 (Serviços Preliminares) + R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)  

Parcela 2 - R$ 3.750,00 (Serviços Preliminares) + R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)  

Parcela 3 - R$ 3.000,00 (Serviços Preliminares) + R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)  

Parcela 4 - R$ 3.000,00 (Serviços Preliminares) + R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)  

Parcelas 5 a 9 - R$ 1.700,00 (Serviços contínuos) 

 

 

 

7.0 - DA CONCLUSÃO 

A concretização do referido termo de colaboração poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do processo em apreço, o qual está 

devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a minuta do respectivo termo de cooperação. 

  

Atenciosamente, 

    

  

  

FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

  



 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRANITO – PE 

GABINETE DO PREFEITO 
  

Expediente: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ADMINISTRATIVA TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDUC 

Nº 001/2021 
SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO. 
 

Assunto: ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, 

HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE 

APRENDIZAGEM QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, 

BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE.. 

 

Legislação:  Artigo 2º, Inciso VII, combinado com o Artigo 30, Inciso VI, e Art. 32 da Lei Federal 

Nº 13.019/2014, com as posteriores alterações introduzidas pela Lei Federal Nº 

13.204/2015, da Leis 13.019/2014 e 13.204/2015 e combinado no que couber Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

Anexo: Exposição de motivos correspondente e seus elementos, inclusive a minuta do 

respectivo contrato. 
  

 D E S P A C H O 

  
APROVO a correspondente proposta nos termos do expediente supramencionado. Acolho a situação de Dispensa Administrativa, conforme orientação em 

parecer jurídico vinculante e orientativo por estar em consonância com as disposições contidas na legislação pertinente. 

  
Remeta-se o processo, devidamente instruído de todos os seus elementos constitutivos, à apreciação da Assessoria Jurídica, para os fins e efeitos legais. 

  

  
Granito - PE, 24 de Março de 2021. 

  

  
  

  

_____________________________________________ 

JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 

Prefeito 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

A: ASSESSORIA JURÍDICA 

  

Encaminha-se a ASSESSORIA JURIDICA, para Analise final do processo Administrativo, com emissão de parecer 

 

 
 

_____________________________________________ 

JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 

Prefeito 

  



 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRANITO – PE 

GABINETE DO PREFEITO 
  

Granito - PE, 24 de Março de 2021. 

 

 

PORTARIA Nº001/2021 DESIGNAÇÃO FISCAL TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA N° 001/2021 
  

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANITO – PE, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, 

  

  

  

R E S O L V E: 

  

  

  

DESIGNAR o servidor FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES, Secretaria, para Fiscal do contrato decorrente da 

Dispensa Administrativa ADMINISTRATIVA TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDUC Nº 001/2021, que objetiva: ESTABELECER 

PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, 

HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, POR 

MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE..; com as atribuições nos termos da norma 

vigente, especialmente para fiscalizar a execução do referido contrato. 

  

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

  

___________________________________________ 

JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 

Prefeito 

  



 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRANITO – PE 
  

DISPENSA ADMINISTRATIVA DE CHAMAMENTO PÚBLICO TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDUC Nº 001/2021 
 Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público. 

§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data 
em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de 
publicidade da administração pública. 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRANITO – PE 
  

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 
  

Processo DISPENSA ADMINISTRATIVA DE CHAMAMENTO PÚBLICO TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDUC 

Nº 001/2021. Serviço. ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE 

GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE 

TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE: para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação. Fundamentação legal: Artigo 2º, Inciso VII, combinado com o Artigo 30, Inciso VI, e 
Art. 32 da Lei Federal Nº 13.019/2014, com as posteriores alterações introduzidas pela Lei Federal Nº 13.204/2015, Lei 

8.666/93 e suas alterações Recursos Próprios do Município de Granito: Lei 402/2019 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS 

PESSOA JURIDICA. Contratado: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO, 

ECONÔMICO, SOCIOCULTURAL, TURÍSTICO E AMBIENTAL - FUNDESF CNPJ/CPF - 40.633.554/0001-40, 

VALOR R$  29.300,00. Vigência: de 25/03/2021 a 31/12/2021. Granito, 25/03/2021. Joao Bosco Lacerda de Alencar. 

Prefeito. (*)(**) 

  

  

 ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRANITO – PE 
  

RATIFICAÇÃO DE EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DISPENSA 
  
RECONHEÇO E RATIFICO a DISPENSA ADMINISTRATIVA DE CHAMAMENTO PÚBLICO TERMO DE 

COLABORAÇÃO - SEDUC Nº 001/2021. Serviço. ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA POSSA 

EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUP 
DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, 

POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Fundamentação legal: Artigo 2º, Inciso VII, combinado com o Artigo 

30, Inciso VI, e Art. 32 da Lei Federal Nº 13.019/2014, com as posteriores alterações introduzidas pela Lei Federal Nº 

13.204/2015, Lei 8.666/93 e suas alterações. Contratados: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO, ECONÔMICO, SOCIOCULTURAL, TURÍSTICO E AMBIENTAL - FUNDESF CNPJ/CPF - 

40.633.554/0001-40VALOR R$  29.300,00. Granito, 25/03/2021. Joao Bosco Lacerda de Alencar. Prefeito. (*) (**) 

   

   

  PUBLICAR: 

 

 - Quadro de avisos localizado no átrio da Prefeitura Municipal – 25/03/2021 

 

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO 

 

D E C L A R A Ç Ã O 
  

  

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de Ratificação e Adjudicação bem como do respectivo extrato de Dispensa 

de Administrativa referentes ao processo acima indicado, foram devidamente afixadas no Quadro de Divulgação deste Órgão, nesta data, 

em observância as disposições Art. 32 da Leis 13.019/2014 e 13.204/2015 e combinado no que couber Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

  

Granito - PE, 25 de Março de 2021. 

  

FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. 
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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE GRANITO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DO CHAMAMENTO PUBLICO

DISPENSA ADMINISTRATIVA DE CHAMAMENTO PÚBLICO TERMO
DE COLABORAÇÃO - SEDUC Nº 001/2021

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DO CHAMAMENTO
PUBLICO
 
FUNDAMENTAÇÃO: No art. 30, incisos I e VI da Lei nº –
13.019/2014.
 
JUSTIFICAÇÃODA DISPENSA: Art. 32 da Lei nº –
13.019/2014 e com base nos considerandos da Comunicação
Interna da Secretaria Municipal de Educação de Granito-PE.
 
O município de Granito-PE encontra-se com as suas atividades
educacionais presenciais paralisadas em razão da gravidade da
pandemia pelo coronavírus neste município e já tendo o
Excelentíssimo Senhor Prefeito emitido Decreto Municipal Nº
03/2020.
Diante desta situação, a Secretaria Municipal de Educação teve
a necessidade de proporcionar atividades educacionais remotas
aos alunos da rede municipal, por meios de recursos
tecnológicos acessíveis e de fácil uso, tanto pelos professores,
como também, pelos estudantes.
Em razão da existência de um sistema de gestão de
aprendizagem no Portal do Software Público Brasileiro,
baseada no software livre, que pode ser implantado e adaptado
às necessidades desta Secretaria e da rede pública municipal de
educação.
Com base no art. 30, incisos I e VI da Lei 13.019/2014, em que
o município se encontra em situação semelhante e também os
considerandos da Comunicação Interna de 23/03/2021, da
Secretaria Municipal de Educação de Granito-PE, e como a
FUNDESF – Fundação para o Desenvolvimento Científico,
Tecnológico, Econômico, Sociocultural, Turismo e Ambiental,
está devidamente regularizada perante esta legislação e com
condições suficientes de promover a capacitação dos
professores e demais servidores municipais que utilizam essa
plataforma e em obediência ao art. 32 da referida lei, justifico a
dispensa do Chamamento Público, para O TERMO DE
COLABORAÇÃO E PLANO DE TRABALHO elaborado por
este município, conforme art. 16 da lei citada, por se tratar de
caso de urgência decorrente de paralização proveniente da
gravidade da pandemia e também buscando atender com a
maior brevidade possível a população alvo.
Diante do exposto, autorizo a emissão do Termo de
Colaboração, obedecendo a legislação em vigor, com a
FUNDESF – Fundação para o Desenvolvimento Científico,
Tecnológico, Econômico, Sociocultural, Turismo e Ambiental,
para que seja executado o plano de trabalho com o seu
respectivo objeto, denominado de SERVIÇOS DE
IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DIGITAL ONLINE, DO
TIPO “SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM”,
NECESSÁRIOS À UTILIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE GRANITO-PE, ATENDENDO
GESTORES, PROFESSORES E ESTUDANTES, NAS
ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, EM RAZÃO
DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
PRESENCIAS, POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID
19, DURANTE O ANO LETIVO DE 2021 de forma plena e
eficaz, com o escopo de atender toda a população alvo o mais
breve possível.
 
Granito – PE, 24 de Março de 2021.
 
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES
Secretaria 

Publicado por:
Francisco Duarte Gabriel

Código Identificador:82DCC8EC
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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE GRANITO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
RATIFICAÇÃO DE EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DISPENSA
ADMINISTRATIVA DE CHAMAMENTO PÚBLICO TERMO DE

COLABORAÇÃO - SEDUC Nº 001/2021

RECONHEÇO E RATIFICO a DISPENSA ADMINISTRATIVA DE
CHAMAMENTO PÚBLICO TERMO DE COLABORAÇÃO -
SEDUC Nº 001/2021. Serviço. ESTABELECER PARCERIA PARA
QUE A MESMA POSSA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO,
HOSPEDAGEM E BACKUP DE DADOS, DO SISTEMA DE
GESTÃO DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ UTILIZADA PELA
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO,
PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS
REMOTAS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS,
BASEADA EM SOFTWARE PÚBLICO LIVRE, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Fundamentação
legal: Artigo 2º, Inciso VII, combinado com o Artigo 30, Inciso VI, e
Art. 32 da Lei Federal Nº 13.019/2014, com as posteriores alterações
introduzidas pela Lei Federal Nº 13.204/2015, Lei 8.666/93 e suas
alterações. Contratados: FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO,
ECONÔMICO, SOCIOCULTURAL, TURÍSTICO E AMBIENTAL
- FUNDESF CNPJ/CPF - 40.633.554/0001-40VALOR R$ 29.300,00.
Granito, 25/03/2021.
 
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
Prefeito. (*) (**)
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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE GRANITO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDUC Nº 001/2021.

Processo DISPENSA ADMINISTRATIVA DE CHAMAMENTO
PÚBLICO TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDUC Nº 001/2021.
Serviço. ESTABELECER PARCERIA PARA QUE A MESMA
POSSA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E BACKUP
DE DADOS, DO SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM
QUE SERÁ UTILIZADA PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE GRANITO, PARA EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS, POR MEIO DE
TECNOLOGIAS DIGITAIS, BASEADA EM SOFTWARE
PÚBLICO LIVRE: para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação. Fundamentação legal: Artigo 2º, Inciso VII,
combinado com o Artigo 30, Inciso VI, e Art. 32 da Lei Federal Nº
13.019/2014, com as posteriores alterações introduzidas pela Lei
Federal Nº 13.204/2015, Lei 8.666/93 e suas alterações Recursos
Próprios do Município de Granito: Lei 402/2019 3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA. Contratado:
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO, ECONÔMICO, SOCIOCULTURAL,
TURÍSTICO E AMBIENTAL - FUNDESF CNPJ/CPF -
40.633.554/0001-40, VALOR R$ 29.300,00. Vigência: de 25/03/2021
a 31/12/2021.
 
Granito, 25/03/2021.
 
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
Prefeito.
 
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES
Secretaria de Educação (*)(**)

Publicado por:
Francisco Duarte Gabriel

Código Identificador:0C4DE5A4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
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Rua Coronel. João Rufino, 82, Casa Forte, CEP 52061

Consulente: Secretaria
 
 

1. RELATÓRIO 

   Trata-se de consulta formulada pela Secretaria de Educação 
do Município de Granito, acerca da viabilidade de celebração de 
termo de colaboração entre o Município de Granito e organização de 
sociedade civil – a 
Tecnológico, Econômico, Sociocultural, Turístico e Am
para proporcionar atividades educacionais remotas aos alunos da rede 
municipal, por meio de recursos tecnológicos acessíveis e de fácil uso, 
tanto por professores quanto pelos estudantes

 
O Município leva em consideração 

de gestão de aprendizagem disponibilizada no Portal do Software 
Público Brasileiro, baseada em software livre, que pode ser implantado 
e adaptado às necessidades da
municipal de educação

 
Assim, o intuito da celebração do referido termo de 

colaboração é o de e
executar serviços de instalação, customização, capacitação, 
hospedagem e backup de dados, do sistema de gestão de 
aprendizagem que será utiliz
educação, para execução de atividades educacionais remotas, por 
meio de tecnologias digitais, baseada em software público livre.

 

Recife/PE 
Rua Coronel. João Rufino, 82, Casa Forte, CEP 52061-110 – Telefone: (81) 2119-0010 

www.luisgallindo.com.br 
 

ecretaria de Educação do Município de Granito.

EMENTA:  

TERMO DE COLABORAÇÃO.

VIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI 

Nº 13.019/2014. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO PRÉVIO OU PRÁTICA DE 

ATO ADMINISTRATIVO NO QUAL 

SE FUNDAMENTE A DISPENSA. 

se de consulta formulada pela Secretaria de Educação 
pio de Granito, acerca da viabilidade de celebração de 

termo de colaboração entre o Município de Granito e organização de 
a Fundação para o Desenvolvimento Científico, 

Tecnológico, Econômico, Sociocultural, Turístico e Ambiental,
proporcionar atividades educacionais remotas aos alunos da rede 

municipal, por meio de recursos tecnológicos acessíveis e de fácil uso, 
tanto por professores quanto pelos estudantes. 

O Município leva em consideração a existência de um sistema 
de gestão de aprendizagem disponibilizada no Portal do Software 
Público Brasileiro, baseada em software livre, que pode ser implantado 
e adaptado às necessidades da Secretaria de Saúde e da rede pública 
municipal de educação. 

sim, o intuito da celebração do referido termo de 
colaboração é o de estabelecer parceria para que a FUDESF 
executar serviços de instalação, customização, capacitação, 
hospedagem e backup de dados, do sistema de gestão de 
aprendizagem que será utilizada pela rede pública municipal de 
educação, para execução de atividades educacionais remotas, por 
meio de tecnologias digitais, baseada em software público livre.

 
 

 

o Município de Granito. 

TERMO DE COLABORAÇÃO. 

VIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI 

Nº 13.019/2014. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO PRÉVIO OU PRÁTICA DE 

ATO ADMINISTRATIVO NO QUAL 

SE FUNDAMENTE A DISPENSA.   

se de consulta formulada pela Secretaria de Educação 
pio de Granito, acerca da viabilidade de celebração de 

termo de colaboração entre o Município de Granito e organização de 
Fundação para o Desenvolvimento Científico, 

biental, FUNDESF – 
proporcionar atividades educacionais remotas aos alunos da rede 

municipal, por meio de recursos tecnológicos acessíveis e de fácil uso, 

a existência de um sistema 
de gestão de aprendizagem disponibilizada no Portal do Software 
Público Brasileiro, baseada em software livre, que pode ser implantado 

e da rede pública 

sim, o intuito da celebração do referido termo de 
FUDESF possa 

executar serviços de instalação, customização, capacitação, 
hospedagem e backup de dados, do sistema de gestão de 

ada pela rede pública municipal de 
educação, para execução de atividades educacionais remotas, por 
meio de tecnologias digitais, baseada em software público livre. 
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Em contrapartida, o Município de Granito d
importância de R$ 29.300,00 (vinte 

 
É o relatório.  
 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

  
A parceria pretendida entre a Municipalidade e a entidade sem 

fins lucrativos tem natureza de termo de colaboração, cuja previsão é 
encontrada na Lei nº 13.019/2014. 

 
Vale ressaltar 

reclamam a adição de normas complementares. 
 
Por outro lado, muitos dispositivos são autoaplicáveis, a exemplo 

do inciso XII, do art. 2º
Chamamento Público prévio à
parceria, como procedimento destinado a selecionar organização de 
sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração 
ou de fomento, no qual se garanta a observância aos princípios da 
isonomia, legalidade, 
vinculação ao instrumento convocatório, e do julgamento objetivo, 
todos princípios correlatos à Administração Pública.

  
Tal obrigatoriedade é encontrada no art. 24 da Lei nº 

13.019/2014, in verbis: 
 

Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de 
termo de colaboração ou de fomento será precedida de 
chamamento público voltado a selecionar organizações da 
sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto.
 
§ 1º O edital do chamamento
 
I - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a 
celebração da parceria;
 
III - o objeto da parceria;
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Em contrapartida, o Município de Granito desembolsará a 
R$ 29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais)

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

A parceria pretendida entre a Municipalidade e a entidade sem 
fins lucrativos tem natureza de termo de colaboração, cuja previsão é 
encontrada na Lei nº 13.019/2014.  

 que alguns aspectos específicos da referida lei 
reclamam a adição de normas complementares.  

do, muitos dispositivos são autoaplicáveis, a exemplo 
2º, que prevê a necessidade de realização de 

Chamamento Público prévio à celebração dos instrumentos de 
, como procedimento destinado a selecionar organização de 

sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração 
ou de fomento, no qual se garanta a observância aos princípios da 
isonomia, legalidade, impessoalidade, probidade administrativa, 

ão ao instrumento convocatório, e do julgamento objetivo, 
todos princípios correlatos à Administração Pública. 

Tal obrigatoriedade é encontrada no art. 24 da Lei nº 
 

Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de 
termo de colaboração ou de fomento será precedida de 
chamamento público voltado a selecionar organizações da 
sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto.

§ 1º O edital do chamamento público especificará, no mínimo:

a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a 
celebração da parceria; 

o objeto da parceria; 

 
 

 

esembolsará a 
reais). 

A parceria pretendida entre a Municipalidade e a entidade sem 
fins lucrativos tem natureza de termo de colaboração, cuja previsão é 

que alguns aspectos específicos da referida lei 

do, muitos dispositivos são autoaplicáveis, a exemplo 
necessidade de realização de 

celebração dos instrumentos de 
, como procedimento destinado a selecionar organização de 

sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração 
ou de fomento, no qual se garanta a observância aos princípios da 

impessoalidade, probidade administrativa, 
ão ao instrumento convocatório, e do julgamento objetivo, 

Tal obrigatoriedade é encontrada no art. 24 da Lei nº 

Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de 
termo de colaboração ou de fomento será precedida de 
chamamento público voltado a selecionar organizações da 
sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. 

público especificará, no mínimo: 

a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a 
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IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de 
apresentação das propostas;
 
V - as datas e os c
inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao 
peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o 
caso; 
 
VI - o valor previsto para a realização do objeto;
 
VIII - as condições para in
 
IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a 
parceria; 
 
X - de acordo com as características do objeto da parceria, 
medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida e ido

 
O intuito da Lei é 

ação pública, assim como a prestação de contas. Representa um 
avanço nas relações da Administração Pública com o Terceiro Setor na 
direção da segurança jurídica, da eficiência e da democratização de 
resultados; através 
efetividade da aplicação dos recursos públicos para o desenvolvimento 
de uma política social que realmente caminhe no sentido de construir 
uma sociedade mais justa e igualitária.

 
Neste sentido, Márcio dos Santos Barr
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as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de 
apresentação das propostas; 

as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, 
inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao 
peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o 

o valor previsto para a realização do objeto; 

as condições para interposição de recurso administrativo;

a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a 

de acordo com as características do objeto da parceria, 
medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida e idosos. 

O intuito da Lei é privilegiar o planejamento e a transparência da 
ação pública, assim como a prestação de contas. Representa um 
avanço nas relações da Administração Pública com o Terceiro Setor na 
direção da segurança jurídica, da eficiência e da democratização de 
resultados; através de ações pautadas na consensualidade e 
efetividade da aplicação dos recursos públicos para o desenvolvimento 
de uma política social que realmente caminhe no sentido de construir 
uma sociedade mais justa e igualitária. 

Neste sentido, Márcio dos Santos Barros diz: 

 
 

 

as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de 

ritérios de seleção e julgamento das propostas, 
inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao 
peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o 

terposição de recurso administrativo; 

a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a 

de acordo com as características do objeto da parceria, 
medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

o planejamento e a transparência da 
ação pública, assim como a prestação de contas. Representa um 
avanço nas relações da Administração Pública com o Terceiro Setor na 
direção da segurança jurídica, da eficiência e da democratização de 

de ações pautadas na consensualidade e 
efetividade da aplicação dos recursos públicos para o desenvolvimento 
de uma política social que realmente caminhe no sentido de construir 
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Por outro lado, c

sociedade civil por meio de chamamento público seja a regra, a Lei nº 
13.019/2014 também prevê hipóteses de dispensa e inexigibilidade de 
procedimento de seleção, conforme abaixo:

 
Art. 30. A administração pública poderá dispensar a 
realização do chamamento público: 
 
I - 
iminência de paralisação de atividades de relevante 
interesse público
celebrada
prazo do termo original, desde que atendida a ordem de 
classificação do chamamento público, mantidas e 
aceitas as mesmas condições oferecidas pela 
organização da sociedade civil vencedora do certame;
 
II - 
pública, para firmar parceria com organizações da 
sociedade civil que desenvolvam atividades de natureza 
continuada nas áreas de assistência social, saúde ou 
educação
que tenham certificação de entidade beneficente de 
assistência social, nos termos da Lei no 12.101, de 27 de 
novembro de 2009; 
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Por outro lado, conquanto a seleção de organizações da 
sociedade civil por meio de chamamento público seja a regra, a Lei nº 
13.019/2014 também prevê hipóteses de dispensa e inexigibilidade de 
procedimento de seleção, conforme abaixo: 

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a 
realização do chamamento público:  

 no caso de urgência decorrente de paralisação ou 
iminência de paralisação de atividades de relevante 
interesse público realizadas no âmbito de parceria já 
celebrada, limitada a vigência da nova parceria ao 
prazo do termo original, desde que atendida a ordem de 
classificação do chamamento público, mantidas e 
aceitas as mesmas condições oferecidas pela 
organização da sociedade civil vencedora do certame;

 nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem 
pública, para firmar parceria com organizações da 
sociedade civil que desenvolvam atividades de natureza 
continuada nas áreas de assistência social, saúde ou 
educação, que prestem atendimento direto ao público e 

e tenham certificação de entidade beneficente de 
assistência social, nos termos da Lei no 12.101, de 27 de 
novembro de 2009;  

 
 

 

 

onquanto a seleção de organizações da 
sociedade civil por meio de chamamento público seja a regra, a Lei nº 
13.019/2014 também prevê hipóteses de dispensa e inexigibilidade de 

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a 

urgência decorrente de paralisação ou 
iminência de paralisação de atividades de relevante 

realizadas no âmbito de parceria já 
, limitada a vigência da nova parceria ao 

prazo do termo original, desde que atendida a ordem de 
classificação do chamamento público, mantidas e 
aceitas as mesmas condições oferecidas pela 
organização da sociedade civil vencedora do certame; 

grave perturbação da ordem 
pública, para firmar parceria com organizações da 
sociedade civil que desenvolvam atividades de natureza 
continuada nas áreas de assistência social, saúde ou 

, que prestem atendimento direto ao público e 
e tenham certificação de entidade beneficente de 

assistência social, nos termos da Lei no 12.101, de 27 de 



Rua Coronel. João Rufino, 82, Casa Forte, CEP 52061

III -
proteção a pessoas ameaçadas ou 
possa comprometer a sua segur
 
(...)
 
VI 
serviços de educação
que executadas por organizações da sociedade civil 
previamente credenciadas pelo órgão gestor da 
respectiva política.
 
Art. 31. Será 
público na hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade civil, em razão da 
natureza singular do objeto do plano de trabalho ou 
quando as metas somente puderem ser atingidas por 
uma entidade 

 
Da leitura dos incisos I e II do art. 30, infere

que autoriza a dispensa do chamamento público
regulatório das parcerias entre a Administração Pública e as 
organizações da sociedade civil
dispensável nos termos da Lei nº 8.666/1993. Portanto, 
a possibilidade jurídica de competição, 
emergencial, poderá a Administração 
público. 

 
Do mesmo modo, observa

chamamento público na hipótese de realização
ou vinculadas a serviços de educação
organizações da sociedade civil
órgão gestor da respectiva política.

 
Na espécie, a ausência de chamamento público se justifica, pois,

tanto dos incisos I e II, como em razão do inciso VI do supramencionado 
art. 30.  

 
Com efeito, é notório que a Municipalidade tem adotado 

inúmeras medidas de enfrentamento à pandemia ocasionada 
COVID-19, assim como também 
atividades escolares, decorrente do Decreto Municipal nº 03/2020
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- quando se tratar da realização de programa de 
proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que 
possa comprometer a sua segurança;  

(...) 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a 
serviços de educação, saúde e assistência social, desde 
que executadas por organizações da sociedade civil 
previamente credenciadas pelo órgão gestor da 
respectiva política. 

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento 
público na hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade civil, em razão da 
natureza singular do objeto do plano de trabalho ou 
quando as metas somente puderem ser atingidas por 
uma entidade específica. 

Da leitura dos incisos I e II do art. 30, infere-se que o fundamento 
que autoriza a dispensa do chamamento público, no novo marco 
regulatório das parcerias entre a Administração Pública e as 
organizações da sociedade civil, é similar ao que autoriza a licitação 
dispensável nos termos da Lei nº 8.666/1993. Portanto, mesmo havendo 
a possibilidade jurídica de competição, em razão da situação 

poderá a Administração dispensar o chamamento 

Do mesmo modo, observa-se a previsão legal de dispensa de 
chamamento público na hipótese de realização de atividades voltadas 

a serviços de educação, desde que executadas por 
organizações da sociedade civil, previamente credenciadas pelo 
órgão gestor da respectiva política. 

ausência de chamamento público se justifica, pois,
, como em razão do inciso VI do supramencionado 

Com efeito, é notório que a Municipalidade tem adotado 
inúmeras medidas de enfrentamento à pandemia ocasionada 

19, assim como também é evidente a paralisação das 
decorrente do Decreto Municipal nº 03/2020

 
 

 

quando se tratar da realização de programa de 
em situação que 

atividades voltadas ou vinculadas a 
, saúde e assistência social, desde 

que executadas por organizações da sociedade civil 
previamente credenciadas pelo órgão gestor da 

considerado inexigível o chamamento 
público na hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade civil, em razão da 
natureza singular do objeto do plano de trabalho ou 
quando as metas somente puderem ser atingidas por 

se que o fundamento 
no novo marco 

regulatório das parcerias entre a Administração Pública e as 
toriza a licitação 
mesmo havendo 

em razão da situação 
o chamamento 

legal de dispensa de 
de atividades voltadas 

, desde que executadas por 
previamente credenciadas pelo 

ausência de chamamento público se justifica, pois, 
, como em razão do inciso VI do supramencionado 

Com efeito, é notório que a Municipalidade tem adotado 
inúmeras medidas de enfrentamento à pandemia ocasionada pelo 

evidente a paralisação das 
decorrente do Decreto Municipal nº 03/2020.  
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Aliado a isso, é urgente a necessidade de se

atividades educacionais remotas aos alunos da rede municipal, por 
meio de recursos tecnológicos acessíveis e de fácil uso, tanto por 
professores quanto pelos estudantes. 

Exatamente através do referido termo de colaboração, o 
Município de Granito poderá dispor de 
aprendizagem disponibilizada no Portal do Software Público Brasileiro, 
baseada em software livre, que pode ser implantado 
necessidades da Secretaria 
de educação, como um todo.

Contudo, para assegurar a completa regularidade do termo de 
colaboração com dispensa de chamamento público, é essencial a 
publicação desta justificativa, 
sítio oficial da administração pública na 
critério do administrador público, também no meio oficial de 
publicidade da administração pública
13.019/2014, in verbis: 

 
Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a 
ausência de reali
justificada pelo administrador público.
 
§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de 
parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa 
previsto no
em que for efetivado
pública na internet e, eventualmente, a critério do 
administrador público, também no meio oficial de 
publicidade da administração pública.

  
Assim, enquadrando

prevista nos dispositivos legais supramencionados, e ob
formalidades constantes
particular com quem a Municipalidade pretende celebrar a referida 
parceria. 

 
Pois bem. A Fundação para o Desenvolvimento Científico, 

Tecnológico, Econômico, Sociocultural, Turístico e Ambiental 
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Aliado a isso, é urgente a necessidade de se 
atividades educacionais remotas aos alunos da rede municipal, por 
meio de recursos tecnológicos acessíveis e de fácil uso, tanto por 

essores quanto pelos estudantes.  

Exatamente através do referido termo de colaboração, o 
nito poderá dispor de um sistema de gestão de 

aprendizagem disponibilizada no Portal do Software Público Brasileiro, 
baseada em software livre, que pode ser implantado e adaptado às 

Secretaria de Educação, e da rede pública municipal 
, como um todo. 

Contudo, para assegurar a completa regularidade do termo de 
colaboração com dispensa de chamamento público, é essencial a 
publicação desta justificativa, na mesma data em que for efetivado, no 
sítio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a 
critério do administrador público, também no meio oficial de 
publicidade da administração pública, nos termos do art. 32 da Lei nº 

 

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a 
ausência de realização de chamamento público será 
justificada pelo administrador público. 

§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de 
parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa 
previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data 
em que for efetivado, no sítio oficial da administração 
pública na internet e, eventualmente, a critério do 
administrador público, também no meio oficial de 
publicidade da administração pública. 

Assim, enquadrando-se o presente cenário na hipótese legal 
tivos legais supramencionados, e ob

formalidades constantes do dispositivo acima aludido, resta analisar o 
particular com quem a Municipalidade pretende celebrar a referida 

Fundação para o Desenvolvimento Científico, 
lógico, Econômico, Sociocultural, Turístico e Ambiental 

 
 

 

 proporcionar 
atividades educacionais remotas aos alunos da rede municipal, por 
meio de recursos tecnológicos acessíveis e de fácil uso, tanto por 

Exatamente através do referido termo de colaboração, o 
um sistema de gestão de 

aprendizagem disponibilizada no Portal do Software Público Brasileiro, 
e adaptado às 

da rede pública municipal 

Contudo, para assegurar a completa regularidade do termo de 
colaboração com dispensa de chamamento público, é essencial a 

na mesma data em que for efetivado, no 
internet e, eventualmente, a 

critério do administrador público, também no meio oficial de 
, nos termos do art. 32 da Lei nº 

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a 
zação de chamamento público será 

§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de 
parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa 

deverá ser publicado, na mesma data 
, no sítio oficial da administração 

pública na internet e, eventualmente, a critério do 
administrador público, também no meio oficial de 

se o presente cenário na hipótese legal 
tivos legais supramencionados, e observadas as 

o dispositivo acima aludido, resta analisar o 
particular com quem a Municipalidade pretende celebrar a referida 

Fundação para o Desenvolvimento Científico, 
lógico, Econômico, Sociocultural, Turístico e Ambiental - FUNDESF, 
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é uma instituição de 
Utilidade Pública Federal. Foi fundada em 02 de agosto de 1994, com 
sede em Juazeiro-BA e filiais em Petrolina
desenvolve e executa projetos em parceria com diversas instâncias do 
governo e empresas, desde a sua criação, sendo
Certificado CEBAS, restando inconteste que a citada instituição se 
enquadra como ente do Terceiro Setor, e preenche os requisitos para a 
celebração do Termo de Colaboração.

 
Aliado a isso, a referida Fundação possui

para instalação e configuração do sistema de gestão de 
aprendizagem, adaptando
Educação do Município de Granito, e poderá, por intermédio da 
aludida parceria, promover a capacitação dos servidores do Município, 
para a utilização da plataforma de ensino. 

 
Face ao exposto, 

1º do art. 32, de modo a praticar ato administrativo no qual se 
fundamente a dispensa de chamamento público, e a dar efetiva 
publicidade a tal dispensa, 
realização do referido termo de parceria. 

 
É a fundamentação.
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nstituição de direito privado, sem fins lucrativos, com t
Utilidade Pública Federal. Foi fundada em 02 de agosto de 1994, com 

BA e filiais em Petrolina-PE e em Salvador
desenvolve e executa projetos em parceria com diversas instâncias do 
governo e empresas, desde a sua criação, sendo detentora do 

CEBAS, restando inconteste que a citada instituição se 
enquadra como ente do Terceiro Setor, e preenche os requisitos para a 
celebração do Termo de Colaboração.  

Aliado a isso, a referida Fundação possui profissionais habilitados
para instalação e configuração do sistema de gestão de 
aprendizagem, adaptando-o às necessidades da Secretaria de 

do Município de Granito, e poderá, por intermédio da 
aludida parceria, promover a capacitação dos servidores do Município, 

ilização da plataforma de ensino.  

Face ao exposto, atendida a exigência constante no parágrafo 
1º do art. 32, de modo a praticar ato administrativo no qual se 
fundamente a dispensa de chamamento público, e a dar efetiva 
publicidade a tal dispensa, este parecer é pela viabilidade da 
realização do referido termo de parceria.  

É a fundamentação. 

 
 

 

vado, sem fins lucrativos, com título de 
Utilidade Pública Federal. Foi fundada em 02 de agosto de 1994, com 

PE e em Salvador-BA, 
desenvolve e executa projetos em parceria com diversas instâncias do 

detentora do 
CEBAS, restando inconteste que a citada instituição se 

enquadra como ente do Terceiro Setor, e preenche os requisitos para a 

profissionais habilitados 
para instalação e configuração do sistema de gestão de 

o às necessidades da Secretaria de 
do Município de Granito, e poderá, por intermédio da 

aludida parceria, promover a capacitação dos servidores do Município, 

atendida a exigência constante no parágrafo 
1º do art. 32, de modo a praticar ato administrativo no qual se 
fundamente a dispensa de chamamento público, e a dar efetiva 

arecer é pela viabilidade da 



Rua Coronel. João Rufino, 82, Casa Forte, CEP 52061

3. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, 
de Termo de Colaboração, desde que assegurado o chamamento 
público prévio de eventuais interessados, ou praticado ato 
administrativo formal e fundamentado dispensando
efetiva publicidade, na 
oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério 
do administrador público, também no meio oficial de publicidade da 
administração pública

 
É o parecer, à apreciação da autoridade superior.

Recife/PE 
Rua Coronel. João Rufino, 82, Casa Forte, CEP 52061-110 – Telefone: (81) 2119-0010 

www.luisgallindo.com.br 
 

Ante o exposto, opina-se pela viabilidade jurídica da celebração 
de Termo de Colaboração, desde que assegurado o chamamento 
público prévio de eventuais interessados, ou praticado ato 
administrativo formal e fundamentado dispensando-o, assegurada a 

na mesma data em que for efetivado, 
oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério 
do administrador público, também no meio oficial de publicidade da 
administração pública 

É o parecer, à apreciação da autoridade superior. 

 

 
 

 

se pela viabilidade jurídica da celebração 
de Termo de Colaboração, desde que assegurado o chamamento 
público prévio de eventuais interessados, ou praticado ato 

o, assegurada a 
mesma data em que for efetivado, em sítio 

oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério 
do administrador público, também no meio oficial de publicidade da 
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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE GRANITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021. DISPENSA ADMINISTRATIVA DE CHAMAMENTO PÚBLICO TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDUC Nº 001/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021.
 
DISPENSA ADMINISTRATIVA DE CHAMAMENTO PÚBLICO TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDUC Nº 001/2021
 

Termo de Colaboração que entre si celebram de um lado a Prefeitura Municipal de Granito-PE, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação e, do outro, a FUNDESF – Fundação para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico,
Sociocultural, Turístico e Ambiental, na forma abaixo.

 
A Prefeitura Municipal de Granito, Estado de Pernambuco, com sede na Av Jose Saraiva Xavier, 90 - Centro - Granito - PE, CNPJ nº
11.040.888/0001-02, neste ato representada pelo Prefeito Joao Bosco Lacerda de Alencar, Brasileira, Casado, Agronomo, residente e domiciliado na
Av Jose Saraiva Xavier, 11 - Casa - Centro - Granito - PE, CPF nº 303.437.984-68, Carteira de Identidade nº 2298374 SSP-PE e Fundo Municipal
de Educação de Granito - Av Jose Saraiva Xavier, 90 - Cenro - Granito - PE, CNPJ nº 30.709.579/0001-27, neste ato representado pela Secretaria
Francisca Antonia do Santos Soares, Brasileira, Casada, Professora, residente e domiciliada na Rua Santa Luzia, . - Centro - Granito - PE, CPF nº
792.946.694-91, Carteira de Identidade nº 44.236.29 SSP-PE e a FUNDESF – Fundação para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico,
Econômico, Sociocultural, Turístico e Ambiental, entidade beneficente de assistência social, regida sob a forma de FUNDAÇÃO, inscrita no CNPJ
sob o Nº 40.633.554/0001-40, com sede na Rodovia Juazeiro/Sobradinho, s/n, Distrito Industrial, na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, neste ato,
representada por seu Diretor Executivo, o Sr. Marcelo Emílio Santos Souza, Brasileiro, Divorciado, Portador no CPF nº 288.216.965.53, doravante
denominada de FUNDAÇÃO, resolvem, de comum acordo, nos termos do Artigo 2º, Inciso VII, combinado com o Artigo 30, Inciso VI, da Lei
Federal Nº 13.019/2014, com as posteriores alterações introduzidas pela Lei Federal Nº 13.204/2015, celebrar o presente TERMO DE
COLABORAÇÃO, de conformidade com as cláusulas a seguir expostas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Visa o presente Termo de Colaboração firmar parceria de interesse público com a FUNDESF, organização da sociedade
civil sem fins lucrativos, para execução de Plano de Trabalho formulado pela Prefeitura Municipal de Granito, por meio de sua Secretaria Municipal
de Educação, visando à execução do para implantação, capacitação e gestão de plataforma tecnológica digital online, do tipo “Sistema de Gestão de
Aprendizagem”, necessários à utilização da rede municipal de educação, atendendo gestores, professores e estudantes, nas atividades educacionais
remotas, em razão da suspensão das atividades escolares presencias, por conta da Pandemia de COVID 19, conforme Decreto Municipal nº 03/2020,
de 18/03/2020.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A partir da assinatura deste Termo de Colaboração, o serviço será executado pela FUNDAÇÃO de conformidade com
as regras, valores e metas estabelecidas no Plano de Trabalho e Especificações Técnicas do Sistema de Gestão de Aprendizagem em anexo, que
fazem parte integrantes deste instrumento como se aqui transcrito fosse;
 
CLÁUSULA TERCEIRA – A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO transferirá ao longo da vigência deste Termo de Colaboração o valor
global de R$ 29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais), de conformidade com o cronograma de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho,
que terá por finalidade permitir à FUNDAÇÃO custear e manter o sistema contratado.
 
Parágrafo Único – Os valores descritos no caput desta cláusula são parâmetros estimados para fins de projeção da execução do programa, conforme
as especificações técnicas e o Plano de Trabalho e serão efetivamente transferidos mediante relatórios mensais de atividades desenvolvidas.
 
CLÁUSULA QUARTA – O valor global descrito na Cláusula Terceira será repassado de conformidade com cronograma previsto no Plano de
Trabalho, para a execução dos serviços descritos no Plano de Trabalho, já incluídas as eventuais despesas com tributos, encargos e de pessoal, todas
de responsabilidade da FUNDAÇÃO, para uma quantidade de usuários do SIEA até o limite da quantidade estabelecida no Item 3 do Plano de
Trabalho;
 
Parágrafo Primeiro –Havendo aumento do quantitativo de usuários, as obrigações pactuadas neste Termo de Colaboração serão readequadas de
acordo com a proporcionalidade;
 
CLÁUSULA QUINTA –As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria assim como os materiais serão lideradas em estrita
conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das improbidades:
 
Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de recursos e/ou materiais liberados;
Quando constando desvio de finalidade na aplicação dos recursos, sejam eles financeiros ou físicos, ou ainda, o inadimplemento da FUNDAÇÃO em
relação a obrigações estabelecidas no Plano de Trabalho constante deste Termo de Colaboração;
Quando a FUNDAÇÃO deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Secretaria de Educação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
 
CLÁUSULA SEXTA –A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, fornecerá todos os
dados necessários ao cadastro dos usuários no SISTEMA, sendo de sua exclusiva responsabilidade pela conferência e completude desses dados, de
conformidade com as especificações contidas no Plano de trabalho, que faz parte integrante como se aqui transcrito fosse;
 
CLÁUSULA SÉTIMA – A FUNDAÇÃO ficará responsável pela parte tecnológica, digital e operacional do SISTEMA, ficando a Secretaria
Municipal, por meio de sua equipe de professores e coordenadores, responsável pela inserção de conteúdo didático-pedagógico no sistema,
observando inclusive as questões relativas à eventuais direitos autorais dos materiais didáticos utilizados;
 
CLÁUSULA OITAVA – A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO responsabilizar-se-á pela divulgação do SISTEMA junto a seus
professores, gestores, técnicos e alunos da rede municipal, assim como pela mobilização dos professores, técnicos e gestores para as capacitações e
treinamentos do SISTEMA, promovidos pela FUNDAÇÃO, sempre fornecendo a lista de participantes de cada turma de capacitação;
 
CLÁUSULA NONA - A FUNDAÇÃO manterá com a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, através de seus representantes e interlocutores,
um intercâmbio constante no sentido de incrementar e aperfeiçoar suas atividades;
 
CLÁUSULA DÉCIMA –A FUNDAÇÃO manterá o quadro funcional para a execução do programa através de registros oficiais, sendo unicamente
ela a responsável pelo adimplemento das obrigações sociais e pelos tributos incidentes na consecução de suas ações e serviços descritos no Plano de
Trabalho, não cabendo sob nenhuma hipótese a responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO;
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –A FUNDAÇÃO declara sob as penas da Lei ser de sua exclusiva responsabilidade as dívidas fiscais,
previdenciárias e fundiárias que envolvam o pessoal por ela contratado para atender à PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, não importando
em responsabilidade para a mesma, ainda que subsidiária;
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –Constituem obrigações da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO:
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Designar servidores para interlocução administrativa, técnica e pedagógica com a equipe técnica da FUNDAÇÃO responsável em executar as ações
previstas no Plano de Trabalho;
Analisar e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários, conforme o Plano de Trabalho que faz parte integrante deste instrumento;
Transferir os recursos financeiros para execução deste Colaboração, na forma do cronograma de desembolso aprovado, constante no Plano de
Trabalho, observadas a disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes;
Fiscalizar a plena execução deste Termo de Colaboração;
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –A FUNDAÇÃO obriga-se a apresentar Relatório de Mensal de Atividades, a qual deverá ser encaminhada
ao Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao executado, a serem analisadas por
comissão interna a ser designado pelo chefe executivo ou por sua delegação, com os seguintes documentos:
Ofício encaminhado Relatório Mensal de Atividades, dirigido ao Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO;
Demonstrativo financeiro da receita e da despesa, especificando origem e valor do crédito, número do documento, data do documento, credor,
número do cheque/transferência, data do pagamento e valor;
Cópia dos documentos das despesas, nominais à entidade, com os devidos atestados da FUNDAÇÃO, de que o serviço foi executado
adequadamente;
Em caso de alguma inconsistência no Relatório ou Prestação de Contas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO deverá notificar a
FUNDAÇÃO em até 30 dias após o recebimento da documentação, que terá outros 30 para sanar ou esclarecer as eventuais inconsistências, ficando
a liberação de recursos subsequentes, condicionada a resolução das inconsistências.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A Prestação de Contas apresentada pela FUNDAÇÃO será julgada:
 
I – Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no Plano de trabalho;
II – Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em danos ao erário;
III - Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
Omissão no dever de prestar contas;
Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou de infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial;
Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
Danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –Todos os documentos relativos às receitas e às despesas deste Termo de Colaboração, inclusive registros
contábeis, deverão ser arquivados e conservados pela FUNDAÇÃO pelo prazo mínimo de 10(dez) anos;
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –A vigência deste Termo de Parceria será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de
mais 12 meses, a critério das duas partes;
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Os recursos financeiros para cobrir as despesas deste Termo de Colaboração serão suportados por dotações
próprias constantes do Orçamento Institucional em vigor, especificadamente na seguinte rubrica: Lei 419/2020, de 28/12/2020
12 361 1201 2917 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
12 361 1202 2920 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 361 1202 2925 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 365 1201 2929 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA –O desembolso dos recursos financeiros para custeio do Projeto será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE GRANITO até o 10º (décimo) dia após a assinatura do presente Termo, conforme o cronograma do Plano de Trabalho;
 
Parágrafo Único – Para liberação dos recursos, obrigar-se-á a FUNDAÇÃO a apresentar certidões de regularidade para com tributos no âmbito
federal, estadual e municipal, além de prova de regularidade para com o INSS, para com o FGTS, com apresentação de GFIP do mês anterior
contendo a relação de todos os seus empregados com respectiva guia de GPS devidamente quitada;
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A qualquer tempo fica autorizada a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO suspender qualquer execução de
serviço ou de fornecimento que contrarie ao interesse ou conveniência pública;
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer obrigações ou condições nele
estabelecidas, pela superveniência de normas ilegais ou razões de interesse público que o tornem formal ou materialmente inexequíveis, ou ainda
mediante prévio aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
 
Parágrafo Primeiro – Quando da denúncia, rescisão ou extinção do termo, os saldos remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
as aplicações financeiras realizadas, serão devolvidas a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, no prazo improrrogável a 30 (trinta) dias do
evento por meio de ofício e depósito em conta corrente, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas do responsável, providenciada pelo
órgão competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
 
Parágrafo Segundo – A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO encaminhará ao Ministério Público denúncia contra a instituição se aplicar a
subvenção em fins diversos ou praticar qualquer ato ilegal, ilegítimo, ou antieconômico do previsto neste termo de referência e à Procuradoria Geral
do Município, para a cobrança judicial, visando ao ressarcimento aos cofres públicos dos recursos gastos irregulares;
 
Parágrafo Terceiro – O presente Termo de Colaboração é firmado com DISPENSA ADMINISTRATIVA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDUC Nº 001/2021, de acordo com o quanto preconizado pelo inciso VI, do Artigo 30, da Lei Federal Nº
13.019/2014, com as posteriores alterações da Lei Federal Nº 13.204/2015;
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Este Termo de Colaboração poderá ser aditado para acrescer serviços e aquisições não previstos no Plano
de Trabalho, desde que necessária para o aprimoramento e para melhorias no SISTEMA e para o melhor desempenho dos seus usuários, importando
na alteração do valor de desembolso, para garantir o equilíbrio ora avençado;
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA –As partes estabelecem o Foro da Comarca de Bodoco -PE, para dirimir e sanar eventuais divergências
 
Granito-PE, em 25 de Março de 2021.
 
JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Prefeito Municipal de Granito
 
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES
Secretaria
 
MARCELO EMÍLIO SANTOS SOUZA
Diretor Executivo da FUNDESF
 
Testemunhas: 
_________________________________
 



26/03/2021 Município de Granito

www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/5794B208/03AGdBq25hWPBKHejlydlhIpgUZg3n5VmMGpJ_J_lapqD6P_wtIq6-oHTY82Sj6EIQgjzcc… 3/5

Nome:

Prefeitura Municipal de Granito Secretaria Municipal de Educação

Prefeito (a):

João Bosco Lacerda de Alencar

Endereço:

Rua Avenida José Saraiva Xavier

Bairro:

Centro

CEP:

56160-000

Cidade:

Granito-PE

Telefone:

87 38800-1150

CNPJ: 30.709.579/0001-27

Secretário (a) de Educação:

Francisca Antônia dos Santos Soares

CPF:

792.946.694-91

Nome: Fundação para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural, Turístico e Ambiental - FUNDESF

Logradouro: Rodovia Juazeiro/Sobradinho, s/n  Bairro: Distrito Industrial

CEP: 48900-000 Cidade: Juazeiro-BA Telefone: (74)3611-0422

CNPJ: 40.633.554/0001-40

Diretor Executivo: Marcelo Emílio Santos Souza CPF: 288.216.965.53

2.1 – Período de execução:

Início: 25/03/2021

 

Término: 31/12/2021

2.2 – Objetivos gerais:

Realizar ações de implantação de solução tecnológica baseada no Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus LMS, disponibilizada no Portal do Software Público Brasileiro, para atender ao ensino remoto na rede

municipal de educação, incluindo atividades de instalação, configuração, customização, cadastro de usuários na plataforma educacional online, incluindo também a capacitação de gestores, técnicos e professores da rede,

para utilização do Sistema.

2.3 – Objetivos específicos:

Realizar a instalação e configuração do Software Público Amadeus LMS como sistema de gestão da aprendizagem e plataforma de ensino online, para uso na rede municipal de educação.

Efetuar os eventuais ajustes e customizações Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus LMS, adequando-a para o uso pela rede municipal de educação.

Prover o registro do domínio na internet e aluguel de espaço virtual na nuvem, para hospedagem do sistema à disposição da rede municipal de educação.

Realizar o cadastro dos usuários no sistema, por meio de importação de dados disponibilizado pela Secretaria de Educação e inclusão de usuários adicionais, conforme solicitação.

Promover a capacitação de agentes públicos (gestores, professores, técnicos) para uso do Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus LMS.

Customizar e disponibilizar aplicativo de interação com a plataforma, para o sistema Android e IOs.

Criar rotina de backup e restauração de informações Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus LMS.

Desenvolver, sob demanda e a partir de aditivo ao contrato inicial, novas funcionalidades e recursos para o sistema.

Realizar oficinas e palestras sobre tecnologias educacionais, para público-alvo definido pela Secretaria da Educação.

2.4 – Justificativa:  

A FUNDESF é uma Instituição de Direito Privado, sem fins lucrativos, com Título de Utilidade Pública Federal. Foi fundada em 02 de agosto de 1994, com sede em Juazeiro-BA e filiais em Petrolina-PE e em Salvador-

BA, desenvolve e executa projetos em parceria com diversas instâncias do governo e empresas, desde a sua criação.

Para tanto, procura atuar contribuindo com a sociedade, na perspectiva de compartilhar, inspirar, mobilizar pessoas e lideranças, nas esferas públicas, privada e social, influenciando e sistematizando políticas e

conhecimentos que estimulam práticas efetivas de promoção cultural, e desenvolvimento educacional.

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Granito - PE, por meio da sua Secretaria Municipal de Educação, tem como objetivo deste Plano de Trabalho, assegurar a continuidade dos serviços educacionais prestados por sua

rede pública de ensino, diante do cenário de pandemia causada pela COVID19, garantindo o isolamento social recomendado pelas autoridades sanitárias e de saúde, como meio eficaz de evitar a contaminação pelo

coronavírus.

A paralisação das atividades educacionais, ocorrida a partir do dia 18/03/2020, por meio do Decreto Municipal nº 03, de 18/03/2020, tem causado enormes dificuldades à rede municipal de educação, com riscos inclusive de

aumento da evasão escolar. Aliado a isso, a ausência de atividades nas escolas, a falta de interação entre alunos e professores e outras dificuldades ocasionadas pela paralisação das atividades, pode afetar a saúde física e

mental de todos os atores que fazem parte da educação municipal.

Para tanto, o presente termo, emerge da necessidade de proporcionar uma ampliação das atividades educacionais diante do cenário exposto, a partir da implantação de solução tecnológica baseada em uma plataforma de

ensino online, para o desenvolvimento das atividades de forma remota, pelos atores do processo educacional no município.

Dessa forma, a FUNDESF atuará como agente integrador e fomentador das ações previstas neste plano, assegurando a realização dos serviços para alcance dos objetivos nele propostos. A opção pelo Sistema de Gestão de

Aprendizagem Amadeus LMS, disponibilizado no Portal do Software Público Brasileiro visa, dentre outras vantagens, a valorização da tecnologia nacional, a utilização de software livre de licenças ou royalties, gerando

economia de recursos públicos, a possibilidade de apropriação da tecnologia por agentes públicos locais e a manutenção e propriedade dos dados gerados na plataforma pelo poder público contratante.

Todo o processo de contratação será regido por instrumentos regulatórios, onde os serviços contratados serão especificados a partir de um descritivo técnico do produto e suas funcionalidades, plano de customização e

implantação da plataforma, assim como o processo de capacitação dos professores, gestores e técnicos designados pela Secretaria de Educação do município.

Escola Urbana /

Rural

Nº

Alunos

Nº Profs. Nº outros servidores (*)

Helena Lopes de Souza Urbana 254 10 03

Cornélio Carlos de Alencar Rural 151 10 03

José Alves Silveira Rural 366 18 04

Reinaldo Modesto Ferraz Rural 426 18 04

TOTAL  1.197 56 14

AÇÕES/METAS PERÍODO

1 - Instalação, configuração e testes do Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus LMS Mês 01 

2 - Customização básica do Sistema (Cores, Logomarcas, Estilos, Imagens) Mês 01 

3 - Customização básica do Aplicativo Android (Cores, Logomarcas, Estilos, Imagens) Mês 01

_________________________________
 
PLANO DE TRABALHO
 
Anexo ao Termo de Colaboração nº 001/2021
 
1 - DADOS CADASTRAIS
 
1.1- Município:
 

 
1.2- Entidade executora:
 

 
2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO
 

 
3 – ESCOLAS A SEREM ATENDIDAS
 

 
(*) Coordenadores, secretários, técnicos que utilizarão a plataforma.
 
4 – AÇÕES E METAS
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4 - Cadastro inicial de Usuários, Escolas, Turmas e Disciplinas Mês 01

5 - Formação de equipe articuladores (professores e secretários) Mês 01

6 - Formação do administrador do sistema Mês 01

7 - Serviço de suporte técnico Vigência do Termo de Colaboração

8 -Serviço de hospedagem e backup dos dados Vigência do Termo de Colaboração

9 - Desenvolvimento de novas funcionalidades para o sistema Sob demanda

5.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES    

Item Unitário Quant Total

Instalação, configuração e testes da plataforma 3.000,00 1 3.000,00

Customização da plataforma, incluindo identidade visual 1.500,00 1 1.500,00

Customização dos aplicativos Android/IOS 1.500,00 1 1.500,00

Cadastro de Escolas e Turmas 1.000,00 1 1.000,00

Cadastro inicial de Usuários 1.600,00 1 1.600,00

 Total item 1 8.600,00

5.2 - CAPACITAÇÕES    

Item Unitário Quant Total

Formação de equipe de professores/coordenadores 70,00 70 4.900,00

Formação de administrador do sistema 500,00 1 500,00

Oficinas/Palestras com especialistas - - 0,00

 Total item 2 5.400,00

5.3 - SERVIÇOS CONTÍNUOS (valores mensais) Março a Dez/2021

Item Unitário Quant Total

Serviço de hospedagem/backup em nuvem 500,00 1 500,00

Serviço de suporte técnico 700,00 1 700,00

Gestão e acompanhamento contratual - FUNDESF 500,00 1 500,00

Desenvolvimento de novos recursos (sob demanda) A definir A definir A definir

 Total item (9 meses

x 1.700,00)

15.300,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Total R$ 29.300,00

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela

5.950,00 5.450,00 4.700,00 4.700,00 1.700,00 1.700,00

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela   

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00   

 
5 – ORÇAMENTO E PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
 

 

 

 
Valor total de do Plano de Trabalho: R$ 29.300,00 (Vinte e nove mil e trezentos reais)
 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
 

 
– INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 
Resumo do Cronograma:
Parcela 1 - R$ 4.250,00 (Serviços Preliminares) + R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)
Parcela 2 - R$ 3.750,00 (Serviços Preliminares) + R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)
Parcela 3 - R$ 3.000,00 (Serviços Preliminares) + R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)
Parcela 4 - R$ 3.000,00 (Serviços Preliminares) + R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)
Parcelas 5 a 9 - R$ 1.700,00 (Serviços contínuos)
 
Granito - PE, em 25 de março de 2021.
 
JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Prefeito Municipal de Granito
 
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES
Secretaria de Educação
 
MARCELO EMÍLIO DE SOUZA
Diretor Executivo – FUNDESF
 
Especificações Técnicas e Funcionalidades a serem disponibilizadas no Amadeus LMS, customizada para a plataforma.
(Parte integrante do Termo de Colaboração Nº 001/2021 e respectivo Plano de Trabalho)
 
1 - Características Gerais
O sistema funciona a partir do acesso por meio de um navegador de internet (Chrome, Mozilla, Safari ou Internet Explorer/Edge).
É instalado em servidor de data center internacional, com disponibilidade 24h/7dias, com serviços de backup na nuvem e local.
Versão atual 1.0.0
Desenvolvido em Python, sob licença Creative Commons GPL V2, disponível em https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
Informações gerais do sistema encontram-se no Portal do Software Público Brasileiro, no endereço: https://softwarepublico.gov.br/social/amadeus
Código-fonte disponível nos repositórios Github (https://github.com/amadeusproject) e GitLab (https://softwarepublico.gov.br/gitlab/amadeus-
lms/amadeus-lms-1-0-0)
Todos os dados produzidos pelos usuários do sistema, serão disponibilizados para a contratante, em formato nativo do sistema e compatível com o
Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSql.
Tela responsiva, adaptável automaticamente à resolução do dispositivo.
Temas pré-configurados para acessibilidade de pessoas com baixa acuidade visual.
Customização de logomarca, temas, imagens e cores de acordo com as especificações da contratante.
 
2 - Funcionalidades disponibilizadas
O sistema possui a seguinte organização, dividida em 4 níveis:
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Categorias: Um agrupamento de assuntos, possibilitando a organização de temas. Pode ser interpretado como o curso em si, ou um tema específico
de assuntos;
Assuntos: É a matéria em si, podendo ser interpretado como disciplina ou módulo de um curso/categoria;
Tópicos: são divisões do assunto (matéria), onde o professor pode dividir o conteúdo em subcategorias (tópicos), organizando como em um plano de
aula;
Recursos: são os materiais e recursos interativos disponíveis para os participantes.
 
O sistema permite a inclusão dos seguintes recursos didáticos:
Arquivos em texto (DOC, PDF, TXT)
Links para outros sites
Vídeos do Youtube e Vimeo
Web conferência (a partir da inclusão de link para outra plataforma específica)
Avaliações
Banco de questões
 
Recursos de gestão e acompanhamento de aprendizagem:
Mural de interação por categoria, tópico, assunto ou recursos, permitindo ampla comunicação entre professores e alunos e entre os próprios alunos.
Mecanismo de notificação de tarefas disponibilizadas a serem realizadas ou recursos didáticos a serem visualizados.
Aviso de tarefas pendentes ou com atrasos.
Acompanhamento do percentual de realização da tarefa pela turma, com informação para o aluno sobre sua posição em relação aos colegas.
Quantidade de acessos a cada recurso, listando-os por ordem de número de acessos.
Quantidade de acessos ao sistema por dia/horário.
Recursos visuais para autorregulação da aprendizagem pelo aluno.
Painel gráfico de visualização de interações da turma pelo professor.
Nuvem de palavras indicando tópicos os assuntos mais acessados.
Relatórios de alunos que ainda não completaram tarefas ou acessaram recursos didáticos, permitindo imediato envio de mensagem pelo professor.
Gráfico de detalhamento de execuções de tarefas pelos alunos.
 
3 - Funcionalidades do aplicativo para smartphones Android
 
Disponível gratuitamente na Play Store, sem anúncios comerciais ou qualquer outro tipo de informação diferente do contratado.
O acesso ao conteúdo do aplicativo só é possível para usuários cadastrados previamente na plataforma.
Personalizável com a logomarca, temas, imagens e cores de acordo com as especificações da contratante.
Recursos de notificações originadas pelo sistema.
Conteúdo novo disponibilizado.
Recursos não vistos.
Atividades com atraso.
Mensagens recebidas.
Permite troca de mensagens entre professores e alunos de forma coletiva ou individual.
 
Granito - PE, em 25 de março de 2021.
 
JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Prefeito Municipal de Granito
 
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES
Secretaria de Educação
 
MARCELO EMÍLIO DE SOUZA
Diretor Executivo – FUNDESF
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